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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 

dan memenuhi kebutuhan terkait teknis 

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang 

memberikan kepastian berusaha dan kepastian 

hukum kepada seluruh pemangku kepentingan 

yang terkait, perlu diatur ketentuan teknis 

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot);  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan 

Waktu Penyerahan Segera (Spot); 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5232); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  203); 

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); 

  6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

:650/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Ketentuan 

Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan 

Kemudian (Forward) Komoditi Agro; 

7.  Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS 

DENGAN WAKTU PENYERAHAN SEGERA (SPOT). 

 

BAB I 

KELEMBAGAAN PASAR LELANG KOMODITAS 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 

Pasal 1 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat 

menjalankan kegiatan Pasar Lelang Komoditas 

dengan waktu penyerahan kemudian (forward) 

dan/atau dengan waktu penyerahan segera (spot). 

(2) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan kemudian (forward) diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai ketentuan Penyelenggaraan 

Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian 

(forward) Komoditi Agro. 

(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koperasi, 

perseroan terbatas, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah setelah memperoleh 

persetujuan Bappebti. 

(4) Selain Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 

dengan waktu penyerahan segera (spot) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas 

Provinsi yang membidangi perdagangan dapat 

bertindak untuk sementara waktu sebagai 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) sampai dengan 

dialihkannya kepada Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas dengan waktu penyerahan segera (spot) 

yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, 
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badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah. 

Pasal 2 

Untuk memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (3), koperasi, perseroan terbatas, badan 

usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah 

wajib menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 

a. Bagi badan usaha berbentuk koperasi wajib  

menyampaikan: 

1) neraca pembukuan yang disusun dan disetujui 

pada saat Rapat Anggota Tahunan terakhir; 

2) rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 

3) Peraturan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui 

oleh Bappebti; 

4) jawaban atas daftar pertanyaan mengenai 

integritas pemohon (pengurus dan pengawas 

koperasi); dan 

5) berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana 

fisik yang menyatakan telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas 

wajib  menyampaikan: 

1)  neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau 

laporan keuangan yang telah diaudit; 

2)  rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 

3)  Peraturan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui 

oleh Bappebti; 

4)  jawaban atas daftar pertanyaan mengenai 

integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, 

dan pemegang saham); dan 

5)  berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana 

fisik yang menyatakan telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Bagi badan usaha berbentuk badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah wajib  

menyampaikan: 

1)  neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau 

laporan keuangan yang telah diaudit; 

2)  rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 

3)  Peraturan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui 

oleh Bappebti; 

4)  jawaban atas daftar pertanyaan mengenai 

integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, 

dan pemegang saham); dan 

5)  berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana 

fisik yang menyatakan telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 3 

Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui 

http://plk.bappebti.go.id kepada Kepala Bappebti 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) memiliki tugas dan 

wewenang: 

a. menyiapkan sistem lelang, sarana, dan prasarana 

untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; 

b. menetapkan mekanisme lelang, waktu 

pelaksanaan, spesifikasi Komoditas, dan sesi 

lelang; 

c. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta 

menerima atau menolak calon tersebut menjadi 

Anggota Pasar Lelang Komoditas; 

d. menetapkan besaran uang simpanan anggota dan 

biaya layanan penyelenggaraan lelang; 

http://plk.bappebti.go.id/
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e. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak 

jual beli anggota yang terjadi di Pasar Lelang; 

f. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan transaksi Pasar Lelang, termasuk 

mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi 

harga dan kualitas Komoditas; 

g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan 

dan perselisihan sehubungan dengan transaksi 

Pasar Lelang; dan 

h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin 

atas pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar 

Lelang.  

(2) Sistem lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) 

yang disediakan Bappebti atau sistem lelang milik 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) yang telah mendapat 

persetujuan Bappebti. 

Bagian Kedua 

Anggota Pasar Lelang Komoditas 

Pasal 5 

(1) Anggota Pasar Lelang Komoditas terdiri dari: 

a. orang perseorangan; atau 

b. badan usaha. 

(2) Anggota Pasar Lelang Komoditas orang 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari: 

a. Warga Negara Indonesia, sebagai peserta jual 

dan/atau peserta beli; dan  

b. Warga Negara Asing, hanya sebagai peserta beli. 

(3) Anggota Pasar Lelang Komoditas badan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari: 

a. badan usaha Indonesia, sebagai peserta jual 

dan/atau peserta beli; dan 

b. badan usaha asing, hanya sebagai peserta beli. 
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(4) Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki reputasi dan integritas yang baik di 

bidang perdagangan dan keuangan; 

b. memiliki reputasi kelembagaan sebagai badan 

hukum yang sehat bagi badan usaha yang 

berbadan hukum;  

c. telah memenuhi kewajiban keuangan 

keanggotaan; dan 

d.   telah menandatangani pernyataan bersedia 

tunduk pada ketentuan peraturan dan tata 

tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 

 

Pasal 6 

(1) Calon Anggota Pasar Lelang Komoditas yang telah 

memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan tanda 

keanggotaan yang bentuknya dapat berupa 

dokumen fisik atau elektronik oleh Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas. 

(2) Tanda Keanggotaan Pasar Lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional 

selama yang bersangkutan masih aktif dalam 

kegiatan Pasar Lelang Komoditas. 

(3) Dalam hal dokumen fisik tanda keanggotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau 

rusak, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus 

menggantinya dengan dokumen fisik tanda 

keanggotaan yang baru. 

 

Pasal 7 

Setiap Anggota Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) wajib membayar uang 

simpanan anggota, uang jaminan dan biaya layanan 

penyelenggaraan Pasar Lelang yang nilainya ditetapkan 

oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS  

DENGAN WAKTU PENYERAHAN SEGERA (SPOT) 

Pasal 8 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang 

menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) wajib: 

a. membentuk unit penjaminan lelang; 

b. menyampaikan konfirmasi transaksi jual beli 

Komoditas yang telah terjadi di Pasar Lelang 

Komoditas kepada peserta jual dan peserta beli; 

c. menyampaikan informasi mengenai hak dan 

kewajiban setiap peserta jual dan peserta beli 

atas setiap transaksi yang belum diselesaikan; 

d. menyampaikan laporan transaksi lelang kepada 

Bappebti paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 

lelang ditutup dengan menggunakan Formulir.1 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Badan ini; 

e. melaporkan terjadinya cidera janji kepada 

Bappebti paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 

laporan diterima Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas; 

f. menyampaikan laporan kegiatan lelang kepada 

Bappebti yang terdiri dari: 

1) laporan bulanan kegiatan lelang yang memuat 

paling sedikit informasi mengenai realisasi 

transaksi lelang dan disampaikan paling 

lambat pada tanggal 7 setelah tanggal periode 

pelaporan berakhir dengan menggunakan 

Formulir.2 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Badan ini; 

2) laporan triwulan kegiatan lelang disampaikan 

paling lambat pada tanggal 15 setelah tanggal 

periode pelaporan berakhir dengan 

menggunakan Formulir.3 sebagaimana 
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tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan 

ini; 

3) laporan tahunan kegiatan lelang disampaikan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah periode berakhirnya tahun laporan 

dengan menggunakan Formulir.4 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Badan ini. 

g. menyiapkan paling sedikit 1 (satu) tenaga 

operator untuk melakukan pelaporan. 

(2) Dalam hal tanggal penyampaian laporan transaksi 

lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

laporan terjadinya cedera janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan laporan 

kegiatan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f jatuh pada hari libur, maka laporan 

disampaikan pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 9 

(1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot), dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan: 

a.   Komoditas yang ditransaksikan untuk 

Komoditas unggulan daerah; 

b.   Komoditas yang akan ditransaksikan telah 

tersedia; 

c.   Komoditas yang akan ditransaksikan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah 

berada dibawah penguasaan Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas; 

d.   mutu, volume, dan jenis Komoditas telah 

dilakukan penilaian kesesuaian; 

e.   Komoditas sebagaimana dimaksud dalam huruf 

c merupakan jaminan transaksi bagi Anggota 

Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) sebagai peserta jual;  

f.  anggota Pasar Lelang Komoditas dengan waktu 

penyerahan segera (spot) sebagai peserta beli 
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menempatkan jaminan transaksi berupa uang 

atau surat berharga pada Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas; dan 

g.  pembayaran dilaksanakan pada hari terjadinya 

transaksi dan penyerahan Komoditas dilakukan 

segera setelah terjadinya transaksi sesuai 

dengan kesepakatan. 

(2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c wajib ditempatkan oleh peserta jual:  

a.  di gudang tempat penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas; 

b.  di gudang Sistem Resi Gudang; atau 

c.  di gudang peserta jual atau gudang lain yang 

disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas. 

(3) Dalam hal Komoditas ditempatkan di Gudang 

Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, Komoditas dapat diwakili oleh 

salinan Resi Gudang. 

(4) Dalam hal Komoditas ditempatkan di gudang 

peserta jual atau gudang lain yang disetujui oleh 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, Komoditas dapat 

diwakili oleh contoh Komoditas. 

(5) Dalam hal jaminan transaksi bagi Anggota Pasar 

Lelang Komoditas dengan waktu penyerahan segera 

(spot) sebagai peserta jual sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dinilai kurang, Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas dapat meminta tambahan 

jaminan transaksi berupa uang atau surat 

berharga. 

Pasal 10 

(1) Spesifikasi mutu Komoditas yang ditransaksikan di 

Pasar Lelang Komoditas dengan waktu penyerahan 

segera (spot) ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas secara tertulis yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari kontrak jual beli. 
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(2) Apabila Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas tidak 

menentukan spesifikasi mutu Komoditas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak 

peserta jual dapat menyatakan spesifikasi mutu 

Komoditas yang akan ditransaksikan di Pasar 

Lelang Komoditas dengan waktu penyerahan segera 

(spot) secara tertulis yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kontrak jual beli. 

Pasal 11 

(1) Dalam memberikan persetujuan kepada 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas untuk 

menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot), Bappebti: 

a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 

yang dipersyaratkan; 

b. melakukan penilaian rencana usaha 3 (tiga) 

tahun; 

c. memberikan persetujuan Peraturan Tata Tertib 

(PTT); 

d. melakukan wawancara uji kepatutan dan 

kelayakan terhadap pengurus/direksi, 

pengawas/komisaris, dan pemegang saham 

mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang 

Pasar Lelang Komoditas, serta memastikan bebas 

dari tindak pidana yang dinyatakan dalam 

bentuk pakta integritas yang ditandatangani 

sesuai dengan Formulir.5 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini; 

dan  

e. memeriksa sarana dan prasarana fisik milik 

calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 

(2) Bappebti memberikan atau tidak memberikan 

persetujuan kepada Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas untuk menyelenggarakan Pasar Lelang 

Komoditas dengan waktu penyerahan segera (spot) 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh 

dokumen persyaratan lengkap dan benar serta 
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dilakukan wawancara termasuk pemeriksaan 

sarana dan prasarana fisik. 

(3) Kepala Bappebti memberikan persetujuan kepada 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas untuk 

menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) dengan 

menggunakan Formulir.6 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Badan ini. 

        

Pasal 12 

(1) Penawaran jual dan beli di Pasar Lelang Komoditas 

dengan waktu penyerahan segera (spot) dilakukan 

secara elektronik online melalui Sistem Pasar Lelang 

Terpadu (SPLT) yang disediakan Bappebti atau 

sistem lelang milik Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas dengan waktu penyerahan segera (spot) 

yang telah mendapat persetujuan Bappebti. 

(2) Apabila dalam kondisi tertentu penawaran jual dan 

beli di Pasar Lelang Komoditas tidak dapat 

dilaksanakan secara elektronik online sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), maka penawaran jual dan 

beli di Pasar Lelang Komoditas dilakukan dengan 

cara terbuka atas dasar contoh, Resi Gudang 

dan/atau spesifikasi mutu. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) antara lain: 

a. gangguan internet; 

b. gangguan listrik; 

c. keterbatasan peralatan; 

d. keterbatasan sumber daya manusia 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; dan/atau 

e. kondisi force majeure. 

Pasal 13 

(1) Kontrak jual beli dapat berupa dokumen digital (non 

fisik) atau dokumen fisik sesuai mekanisme lelang 

yang digunakan Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas. 
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(2) Kontrak jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib terlebih dahulu disetujui oleh peserta jual 

dan peserta beli yang mengikat secara hukum bagi 

kedua belah pihak. 

Pasal 14 

(1) Harga ditawarkan dan dicatat dalam 

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) menggunakan mata 

uang Rupiah. 

(2) Dalam hal peserta beli berasal dari luar negeri, 

peserta jual dapat menawarkan kuotasi harga jual 

dalam mata uang US Dollar. 

(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib 

mengkonversi dan mencatat harga penyelesaian 

transaksi dalam mata uang Rupiah (Indonesia 

Dalam Rupiah/IDR). 

(4) Harga yang terjadi dicantumkan dalam kontrak jual 

beli Komoditas, termasuk variasi harga berdasarkan 

variasi kualitasnya dan tidak dapat diubah oleh 

peserta jual atau peserta beli, sampai dengan 

penyelesaian transaksi. 

BAB III 

SANKSI 

Pasal 15 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) yang tidak 

melaksanakan tugas dan/atau kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini 

dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang dikenakan kepada Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas dengan waktu penyerahan 

segera (Spot) berupa: 

a.  peringatan tertulis; 

b.  pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

c.  pembatalan persetujuan. 
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Pasal 16 

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) yang tidak aktif 

melakukan kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun 

dikenakan sanksi pembatalan persetujuan. 

(2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) yang tidak 

melaksanakan tugas dan/atau kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

dan/atau Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi 

pembekuan kegiatan usaha. 

(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan segera (spot) yang terlambat 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f, dan/atau huruf h dikenakan sanksi 

peringatan tertulis. 

(4) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dikenakan dengan jangka waktu 1 

(satu) tahun sejak dikeluarkan Keputusan Kepala 

Bappebti tentang pembekuan kegiatan usaha. 

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali 

berturut-turut. 

(6) Apabila pihak yang telah memperoleh persetujuan 

dari Bappebti sebagai Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas dengan waktu penyerahan segera (spot)  

tidak mematuhi peringatan tertulis terakhir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan 

sanksi pembekuan kegiatan usaha. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini, Penyelenggara 

Pasar Lelang Komoditas yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Bappebti sebagai Penyelenggara Pasar 
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Lelang dengan waktu penyerahan kemudian (forward) 

dapat menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas dengan 

waktu penyerahan kemudian (forward) dan Pasar Lelang 

Komoditas dengan waktu penyerahan segera (spot). 
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 Lampiran  

Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka 

Komoditi No 3 Tahun 2021 

Tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Lelang 

Komoditas Dengan Waktu 

Penyelesaian Segera (Spot) 

 

 

Formulir.1 

 
FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PASAR LELANG KOMODITAS 

Penyelenggara : 
Tanggal Lelang : 
 

NO. 

PENJUAL 
PENJUAL 

NO. 

PEMBELI 
PEMBELI 

KOMODIT

I 

JENI

S 
VOLUME HARGA TOTAL 

 STATUS 
REALISASI

*)  

 
KETERANGAN*

*)  

                      

    

                          

                          

                          

                          

TOTAL 
 Rp                                                    

-      

 

 

No 
Peserta Terdaftar ***) 

Nama Peserta 
Jual 

Nama Peserta 
Beli 

1     

2     

3     

4  dst   

  

*) Diisi dengan Sudah / Gagal / Berubah / Belum dilakukan monitoring 

**) Jika status realisasi adalah berubah, maka diisi dengan penyebab 
perubahan dan nilai transaksi terbaru 

***) Peserta terdaftar adalah para pihak yang mengikuti kegiatan lelang 
baik yang terjadi transaksi ataupun tidak terjadi transaksi, yang terdiri 
atas: 

1. Penjual yang berhasil melakukan transaksi jual 
2. Pembeli yang berhasil memenangkan lelang 
3. Penjual yang sudah menawarkan komoditasnya tetapi tidak ada 

pembeli yang menawar 
4. Pembeli yang sudah melakukan penawaran tetapi kalah bersaing 

dengan pembeli lainnya 
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5. Pembeli yang sudah terdaftar untuk mengikuti lelang di tanggal 
tersebut, tetapi tidak melakukan penawaran sama sekali karena 

belum menemukan kecocokan 
 
 

 
 

Lokasi, tanggal 

...................................... 
Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas 
 
 

 
................................................. 
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Formulir.2 

 

FORMAT LAPORAN BULANAN KEGIATAN LELANG 
BULAN .... TAHUN ...... 

 
1. Rekapitulasi Transaksi Lelang Tanggal ..... 

No Penjual Pembeli Nilai Transaksi 

(Rp) 

Realisasi Nilai 

Transaksi (Rp) 

     

     

 Dst..    

 

2. Rekapitulasi Transaksi Lelang Tanggal ..... 

No Penjual Pembeli Nilai Transaksi 
(Rp) 

Realisasi Nilai 
Transaksi (Rp) 

     

     

 Dst..    

 

3. Dst …. 

 

4. Keterangan Tambahan : 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 
 

Lokasi, tanggal 

...................................... 
Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas 
 
 

 
................................................. 
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Formulir.3 

 

FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN LELANG 
TRIWULAN .... TAHUN ...... 

 
1. Informasi singkat / rangkuman terkait penyelenggaraan lelang 

triwulan ........ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

2. Rekapitulasi Transaksi Triwulan ..... 

No Bulan Nilai 
Transaksi (Rp) 

Realisasi Nilai 
Transaksi (Rp) 

Persentase 
Capaian Target 

Transaksi Per 
Tahun (%) 

     

     

     

 

3. Peserta Pasar Lelang 

No Nama Peserta Lelang 

  

  

  

 
 

Lokasi, tanggal 

...................................... 
Penyelenggara Pasar Lelang 

Komoditas 

 
 

 
................................................. 
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Formulir.4 
 

FORMAT LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN LELANG 
Tahun .......... 

 

1. Informasi singkat / rangkuman terkait penyelenggaraan lelang  

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

2. Rekapitulasi Transaksi  

No Bulan Nilai 
Transaksi (Rp) 

Realisasi Nilai 
Transaksi (Rp) 

Persentase 
Capaian Target 

Transaksi Per 
Tahun (%) 

     

     

     

 

3. Peserta Pasar Lelang 

No Nama Peserta Lelang 

  

  

  

 

4. Faktor Pendukung  

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

5. Kendala 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

6. Upaya / terobosan yang dilakukan 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

7. Rencana Tahun selanjutnya 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

Lokasi, tanggal 
...................................... 

Penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditas 

 

 
 

................................................. 
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Formulir.5 
 

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS PEMOHON (DIREKSI, DEWAN 

KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS, PENGURUS DAN PEMEGANG 

SAHAM) 

 

Petunjuk dalam Menjawab Pertanyaan : 
 

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon; 

2. Ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, 

pengurus dan pemegang saham/pemodal di atas kertas yang 

bermaterai; 

3. Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban 

pemohon “ya”, atau berilah tanda X dalam kotak di depan kata 

“tidak”, jika jawaban pemohon “tidak”. 

Untuk setiap jawaban “ya“, pemohon wajib memberikan jawaban 

secara rinci dan jelas pada lembaran terpisah yang antara lain 

memuat : 

a. lembaga-lembaga yang bersangkutan; 

b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; 

c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan 

d. tindakan dan sanksi yang dilakukan. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

Apakah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)/ Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ 

Koperasi dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang 

perseorangan yang : 

1. Diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak perizinannya oleh 

Bappebti? 

 ya       tidak 

2. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang 

ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, 

asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun terakhir? 

 ya       tidak 

3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang Perdagangan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun 

terakhir? 

 ya       tidak 
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4. Dinyatakan pailit atau menjadi direktur, komisaris/pengawas atau 

pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan 

dinyatakan pailit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? 

 ya       tidak 

 

5. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang 

Perdagangan atau diduga melakukan tindak pidana di bidang 

ekonomi antara lain, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar 

modal, atau perpajakan 

 ya       tidak 

6. Tidak memiliki akhlak moral yang baik? 

 ya       tidak 

7. Masuk daftar hitam perbankan? 

 ya       tidak 

8. Tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama 

pembayaran pajak? 

 ya       tidak 

 

.................,..................... 

(Tempat dan tanggal) 

(Direktur/Komisaris/PengawasPemegang 

Saham/Pemodal/Pengurus*) 

 

Materai 

nama jelas 

(.............................) 

 

*) Pilih salah satu 
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Formulir.6 
 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI 

NOMOR:      /BAPPEBTI/Kep-PL/SP/../20…. 

 

TENTANG 

 

PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG  

DENGAN PENYERAHAN SEGERA (SPOT) 

KEPADA ……… 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

 

 

Membaca : Permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar 

Lelang dengan penyerahan segera (spot) dari …………….. 

pada tanggal … …. …; 

 

Menimbang : Bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan 

dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk 

memberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar 

Lelang Komoditas yang menyelenggarakan Pasar Lelang 

Komoditas dengan penyerahan segera (spot); 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 

Tahun 2011; 
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5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan 

Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan 

Kemudian (Forward) Komoditi Agro; 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-

DAG/PER/8/2012; 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka  Komoditi Nomor 3 Tahun 2017 tentang

 Tata Cara Pemberian Persetujuan sebagai 

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan 

Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu; 

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka  Komoditi Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG 

PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR 

LELANG DENGAN PENYERAHAN SEGERA (SPOT) 

KEPADA……………………………………………………………

…………  

 

Pasal 1 

Memberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar 

Lelang dengan Penyerahan Segera (spot) kepada …… yang 

berkedudukan di ………. 
 

Pasal 2 

  Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan 

masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

 

Pasal 3 

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Pasal 4 

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan 

sebagaimana mestinya. 
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